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1
1.1

Inleiding
Beknopte ecologie van de vleermuizen

In dit onderdeel geven we zeer beknopt de ecologie van de vleermuizen weer. Hierbij
beperken we ons tot dat deel van de ecologie dat relevant is om keuzes te maken m.b.t. de
monitoring. Het wil tevens de nodige duiding bieden voor mensen die minder vertrouwd zijn
met vleermuizen.
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die actief kunnen vliegen. Ze vormen op de
knaagdieren na de meest soortenrijke groep van de zoogdieren. Wereldwijd komen meer dan
1000 soorten voor, in Vlaanderen zijn 21 soorten waargenomen. In Vlaanderen komen enkel
kleinere soorten voor die zich voornamelijk voeden met insecten, aangevuld met andere
ongewervelden.
1.1.1 Winter
Om het gebrek aan voedsel in de winter op te vangen gaan ze in winterslaap. Hierbij
minimaliseren ze hun energieverbruik door hun lichaamstemperatuur te laten zakken tot de
omgevingstemperatuur. Daarnaast wordt de hartslag en ademhaling zeer sterk vertraagd.
Omdat ze tijdens hun winterslaap kwetsbaar zijn, zoeken ze naar geschikte locaties die
bescherming bieden tegen predatoren en gekenmerkt worden door een bepaalde
temperatuur en vochtigheidsgraad. Hoe lager ze hun lichaamstemperatuur kunnen laten
zakken, hoe minder energie ze verbruiken. Ze hebben daarbij wel een limiet waar ze niet
onder kunnen. Deze limiet hangt af van soort tot soort. De limiet varieert bij de in
Vlaanderen voorkomende soorten van een temperatuur nabij het vriespunt tot circa 12°C.
Een optimale plaats hangt dus zowel af van de weersomstandigheden als van de soort. Meer
koude tolerante soorten verkiezen boomholtes, andere eerder grotachtige structuren (forten,
groeves, ijskelders, bunkers, ...), nog andere vind je in de buurt van mensen (achter luiken,
in houtstapels, in spouwmuren, ...). Een aantal soorten switcht tussen verschillende types
verblijfplaatsen naargelang de weersomstandigheden. Uit ringonderzoek is gebleken dat
sommige soorten in de buurt van hun zomerkolonie overwinteren, terwijl andere soms ver
weg kunnen trekken om een optimale overwinteringsplaats te vinden. De zomerpopulatie in
Vlaanderen is dus soms verschillend van de winterpopulatie.
Het temperatuursregime en de vochtigheidsgraad zijn belangrijk. In die mate dat weinig
koude tolerante soorten als Ingekorven vleermuis kiezen voor locaties waar de temperatuur
heel de winter vrij constant blijft en dus uitsluitend in thermisch goed gebufferde grotachtige
structuren te vinden zijn. Op dergelijke plaatsen is de temperatuur het jaar rond 12°C à
13°C. Grootoorvleermuizen zijn het andere uiterste van het spectrum. Zij verkiezen plaatsen
dicht bij het vriespunt en verplaatsen zich daarom vrij frequent naargelang de
buitentemperatuur verandert. Deze verplaatsingen kunnen zowel binnen een winterverblijf
zijn (dicht bij de ingang of dieper) als tussen winterverblijven (van weinig gebufferde
winterverblijven naar meer gebufferde winterverblijven).
Binnen een overwinteringsobject gaan de vleermuizen op zoek naar een geschikt
microklimaat. Bepaalde soorten hangen meestal open en bloot aan het plafond of tegen een
muur (vrij hangend). Dergelijke dieren zijn eenvoudig op te sporen en te tellen. Andere
soorten hebben de gewoonte om diep in spleten weg te kruipen, waardoor ze veel moeilijker
te vinden zijn. Ten slotte zijn er soorten die afhankelijk van de lokale omstandigheden vrij
hangen of wegkruipen. Vooral in koude omstandigheden of bij veel verstoring, hebben deze
soorten de neiging om weg te kruipen. Mits goed zoekwerk is een belangrijk deel van deze
weggekropen dieren te vinden, maar in objecten met veel schuilmogelijkheden zal een
variabel deel van de overwinterende dieren kunnen gemist worden. Dit zorgt voor een
bijkomende variatie op de aantallen.
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1.1.2 Zomer: overdag
Tijdens de kraamperiode (mei tot half juli) verblijven de vleermuizen in hun kolonieplaats
waarbij de vrouwtjes in kraamkolonies van enkele tientallen tot enkele honderden individuen
samentroepen. De mannetjes leven meestal afgezonderd of in kleine groepjes. De
kraamkolonie moet bescherming bieden tegen predatoren en voldoende warm zijn opdat de
jongen weinig extra energie nodig hebben om hun temperatuur op peil te houden. De keuze
van locatie voor het vormen van kraamkolonie verschilt van soort tot soort. Sommige
soorten vormen kolonies in boomholten (bv. Rosse vleermuis of Watervleermuis), andere
soorten gebruiken holten in gebouwen zoals spouwmuren of onder dakpannen (bv. Gewone
dwergvleermuis) of spleten in het gebinte van bijvoorbeeld stallingen, nog andere soorten
gebruiken warme zolders van kerken of kastelen (bv. Ingekorven vleermuis). Ook hier zijn
microklimatologische omstandigheden een belangrijke factor in de keuze. Sommige soorten
kunnen verschillende types van verblijfplaats kiezen (bv. Baardvleermuis, grootoren,
Franjestaart). Verschillende soorten wisselen ook regelmatig van verblijfplaats, soms zelfs
om het paar dagen (bv. Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis). Daarbij kan het zijn dat
de kraamkolonie zich opsplitst of weer samenvoegt.
Omstreeks half juli vliegen de jongen uit. Op dat moment begint het voortplantingsseizoen.
Sommige soorten ontbinden daarbij de kolonies en veranderen van verblijfplaats. Andere
soorten blijven dezelfde verblijfplaatsen gebruiken.
1.1.3 Zomer: 's nachts
's Nachts gaan de vleermuizen vliegend op zoek naar voedsel, voornamelijk insecten. Vliegen
kost veel energie en vleermuizen moeten zuinig omspringen met hun energie. Daarom
maken ze steeds de afweging tussen de energie die nodig is om te jagen en de energie die
de jacht opbrengt. Vleermuizen zoeken voedselrijke plaatsen om te jagen.
Weersomstandigheden beïnvloeden de activiteit en verspreiding van insecten. De activiteit
van vleermuizen kan dus variëren met de weersomstandigheden. Bij zeer slecht weer
(koude, regen en/of wind) verkiezen vleermuizen zelfs de nacht in lethargie (vergelijkbaar
met winterslaap) te overbruggen.
Vleermuizen maken gebruik van ultrasone geluiden. Enerzijds als echolocatie (sonar) om zich
te oriënteren en om prooien te zoeken, anderzijds voor de onderlinge communicatie (sociale
geluiden). De geproduceerde geluiden verschillende naargelang de soort en kunnen helpen
bij de determinatie. Vleermuizen zijn echter geen vogels. Doordat ze hun geluiden
hoofdzakelijk gebruiken voor echolocatie, zullen ze hun geluid aanpassen aan lokale
omstandigheden. In een vrij besloten omgeving (kleine open plek in het bos) zullen ze een
ander geluid gebruiken dan in een zeer open omgeving. Doordat de verschillende soorten het
geluid voor gelijkaardige doeleinden gebruiken, is er ook veel overlap in de vorm van het
geluidsignaal. Hierdoor wordt de determinatie moeilijker. Er zijn een aantal soorten waarvan
de sonar onder gelijke omstandigheden zo gelijkend is, dat ze moeilijk te onderscheiden zijn.
Ook zijn er soorten die gebruik maken van een zeer stille sonar, omdat sommige insecten in
staat zijn ultrasone geluiden te horen. Bij deze soorten is de reikwijdte van het geluid
dikwijls te klein om met bat detectors representatieve waarnemingen te verzamelen.
1.1.4 Status en ecologie
Tabel 1 geeft een overzicht van de vleermuizensoorten die op de Bijlagen (II en/of IV) staan
van de Habitatrichtlijn.
In eerste instantie opteren we voor een gegevensinzameling via een gestructureerd meetnet.
Dat houdt in dat: 1) gegevens verzameld worden op basis van een standaardprotocol dat bij
alle terreinbezoeken gevolgd wordt, en 2) de bezochte locaties vooraf zijn uitgekozen
volgens een procedure die streeft naar een representatieve bemonstering van de
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doelpopulatie. De criteria voor het al dan niet ontwikkelen van een gestructureerd meetnet
werden uitgewerkt in Westra et al. (2013). Deze prioritering is een dynamisch gegeven.
De Rode Lijstcategorieën worden pro memorie vermeld, maar hebben hier slechts een
beperkte betekenis. De voorliggende lijst (Criel 1994) is immers ca. twintig jaar oud en
sommige van de toenmalige bevindingen zijn door de feiten achterhaald. Bovendien
stemmen de toen gebruikte criteria en indelingen niet eenduidig overeen met de
hedendaagse benadering. Een actualisatie zal (vermoedelijk) in 2014 worden uitgewerkt.

Tabel 1. Overzicht van de soorten vleermuizen opgenomen op de Bijlagen II en/of IV van de
Habitatrichtlijn (HRL). Van elke soort vermelden we tevens de Rode Lijstcategorie in
Vlaanderen, of de soort al dan niet via een gestructureerd meetnet dient opgevolgd te
worden. Rode Lijstcategorieën (Criel 1994): 0a = Uitgestorven in Vlaanderen, 0b =
Vermoedelijk verdwenen, 1 = Ernstig bedreigd, 2 = Bedreigd, 3 = Vermoedelijk bedreigd, 4
= Zeldzaam, 5 = Niet bedreigd.
Soort

HRL

Rode lijst

Meetnet

Bosvleermuis

IV

1

1

Rosse vleermuis

IV

5

1

Gewone dwergvleermuis

IV

5

1

Ingekorven vleermuis

II + IV

1

1

Meervleermuis

II + IV

2

1

Watervleermuis

IV

5

1

Baardvleermuis

IV

3

1

Brandt's vleermuis

IV

2

1

Franjestaart

IV

3

1

Ruige dwergvleermuis

IV

3

1

Laatvlieger

IV

5

1

II + IV

1

0

Gewone grootoorvleermuis

IV

3

0

Grijze grootootvleermuis

IV

2

0

Vale vleermuis

II + IV

1

0

Mopsvleermuis

II + IV

0b

0

Grote hoefijzerneus

II + IV

0b

0

Kleine hoefijzerneus

II + IV

0a

0

Bechstein's vleermuis

We geven een schematisch overzicht van de ecologie van de meeste soorten in tabel 2.
Soorten die te weinig worden waargenomen om monitoring mogelijk te maken zijn
weggelaten.
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Tabel 2. Overzicht van de ecologische kenmerken
Soort

Winterverblijf

Zomerkolonie

Jachtgebied

Trekafstand

Bosvleermuis

Boomholten

Boomholten

Bos

> 300 km

Rosse vleermuis

Boomholten

Boomholten

Bos,
waterpartijen
en natte
gebieden

> 300 km

Gewone
dwergvleermuis

Holten in
gebouwen,
spouwmuren,
rolluikkasten, ...

Holten in
gebouwen,
spouwmuren,
rolluikkasten, ...

Bosranden,
parken,
kleinschalig
landschap,
urbaan gebied,
...

> 20 km

Ingekorven
vleermuis

Forten en groeven

Zolders van
kerken en
kastelen

Bos, parken,
kleinschalig
landschap, veel
in potstallen

> 40 km

Meervleermuis

Forten en groeven

In het gebinte van
zolders, onder
dakbedekking of
wandbekleding.
Mogelijk ook soms
in boomholten.

Vooral kanalen
en grote
waterpartijen.

> 300 km

Watervleermuis

Grote aantallen in
forten, groeven,
bunkers en
ijskelders.
Mogelijk echter
ook in
boomholten

Meestal in
boomholten, maar
soms ook in
nestkasten of in
holten onder
bruggen

Meestal boven
water, soms in
bos en tussen
bomen

> 150 km

Baardvleermuis

Grote aantallen in
forten, groeven,
bunkers en
ijskelders.
Mogelijk echter
ook in
boomholten

Dikwijls in
gebouwen. Soms
boomholten.

Kleinschalig
landschap en
bos

> 50 km

Brandts vleermuis

In forten,
groeven, bunkers
en ijskelders.
Mogelijk echter
ook in
boomholten

Vooral boomholten
en nestkasten.
Maar ook achter
wandbekleding of
in dakgebinte.

Vooral bos

> 40 km

Franjestaart

Grote aantallen in
forten, groeven,
bunkers en
ijskelders.
Mogelijk echter
ook in
boomholten

Vooral boomholten
en nestkasten.
Maar ook achter
wandbekleding of
in dakgebinte.

Vooral bos

> 40 km
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Soort

Winterverblijf

Zomerkolonie

Jachtgebied

Trekafstand

Ruige
dwergvleermuis

Boomholten,
houtstapels,
holten in
gebouwen, ...

In Vlaanderen tot
nog toe niet
gekend.

Bos, bosranden,
waterpartijen
en natte
gebieden

> 1000 km

Laatvlieger

Holten in
gebouwen,
spouwmuren,
rolluikkasten, ...

Holten in
gebouwen en
zolders.

Veel in
kleinschalig
landschap

> 40 km

Bechsteins
vleermuis

Vooral
boomholten,
soms in forten en
groeven

Boomholten en
nestkasten.

Vooral bos

> 40 km

Gewone
grootoorvleermuis

Boomholten,
forten, groeven,
bunkers en
ijskelders

Boomholten en
zolders.

Bos en bomen

> 30 km

Grijze
grootoorvleermuis

Boomholten,
forten, groeven,
bunkers en
ijskelders.

Boomholten en
zolders.

Kleinschalig
landschap

> 30 km

1.2

Overzicht bemonsteringsmethodieken

De monitoring van vleermuizen tot op soortniveau kunnen we opdelen in grosso modo vier
methodes:





tellen van overwinterende dieren,
tellen van dieren in een zomerkolonie,
inschatten van de activiteitsgraad met batdetector en
vangen van dieren met mistnetten.

Op basis van de ecologie en de trefkans van de verschillende soorten werd door Eurobats
(Battersby 2010) een overzicht gemaakt van welke methoden best geschikt zijn om de
verschillende soorten te monitoren. Dit overzicht wordt voor de hogervermelde soorten
weergegeven in tabel met het overzicht van de methodes met een indicatie van hun
geschiktheid voor de soort in kwestie.
Daarnaast heeft een goed en efficiënt meetnet een degelijk steekproefkader nodig om
onvertekende resultaten te bekomen. Voor methode 'Winterslaap' hebben we enkel een goed
steekproefkader voor de soorten die in grotachtige structuren (groeven, forten, bunkers,
ijskelders, ...) overwinteren. Dergelijke structuren zijn relatief zeldzaam en vrij eenvoudig te
inventariseren. Overwinterende vleermuizen in holle bomen of in de buurt van bewoning
zoeken is zeer arbeidsintensief en heeft een zeer lage kans op succes in verhouding tot de
geïnvesteerde tijd. Voor methode 'Zomerkolonie' geldt een gelijkaardige redenering: het
opsporen van een kolonie vraagt veel tijd. De verzameling van gekende kolonies is geen
degelijk steekproefkader. We kennen immers maar een fractie van de kolonies en dan nog
hoofdzakelijk in (grote) gebouwen. Gegevens op basis van een dergelijk steekproefkader zijn
enkel bruikbaar om expert judgement te ondersteunen. Voor methodes 'Batdetector' en
'Mistnet' kunnen we in principe Vlaanderen als steekproefkader gebruiken. Is een soort niet
algemeen, dan moeten we om efficiënt te kunnen werken, het steekproefkader verfijnen tot
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de geschikte habitat/regio. Verder werkt methode 'Batdetector' enkel als de soort voldoende
waarneembaar is met een batdetector.
Voor Brandts vleermuis moet worden opgemerkt dat de soort in tellingen dikwijls moeilijk
kan onderscheiden worden van Baardvleermuis. Recente tellingen geven aan dat de soort
waarschijnlijk zeldzamer is dan vroeger werd aangenomen. Daardoor is het mogelijk dat
voor deze soort onvoldoende betrouwbare gegevens kunnen worden verzameld om een trend
inschatting te maken.

Tabel 3. Overzicht van mogelijke monitoringsmethoden volgens Eurobats. Winterslaap:
telling van overwinterende dieren, zomerkolonie: tellen van dieren in een zomerkolonie,
batdetector: inschatten van de activiteitsgraad met batdetector, mistnet: vangen van dieren
met mistnetten. Getallen geven een indicatie gaande van 1 meest geschikte methode tot 4
minst geschikte methode. Als geen getal is weergegeven is de methode niet van toepassing
op de soort.
Soort

Winterslaap

Bosvleermuis
Rosse vleermuis

4

Gewone dwergvleermuis

Zomerkolonie

Batdetector

2

1

3

1

2

1

Mistnet

Ingekorven vleermuis

1

1

Meervleermuis

3

2

Watervleermuis

2

Baardvleermuis

1

1

Brandts vleermuis

1

1

Franjestaart

1

1
1

2

Ruige dwergvleermuis

3

1

Laatvlieger

2

1

Bechsteins vleermuis

1

1

Gewone grootoorvleermuis

2

1

4

Grijze grootoorvleermuis

2

1

3
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2

Meetnet wintertelling voor trend in relatieve
populatiegrootte

2.1

Soorten en bruikbaarheid

Dit scenario laat enkel toe om uitspraken te doen over de dieren die hoofdzakelijk in
winterverblijven overwinteren.
Gegevens van hoge kwaliteit: Ingekorven vleermuis, Watervleermuis, Baardvleermuis,
Franjestaart Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis
Gegevens voor expert-judgement: Meervleermuis, Brandts vleermuis, Bechtsteins vleermuis

2.2

Populatietrend – gestructureerd meetnet

2.1.1 Meetvraag
Daalt het aantal dieren van een soort, gemiddeld over de gekende winterverblijven, over een
periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33%7 (100%)?
2.1.2 Steekproefkader










Alle gekende winterverblijfplaatsen van vleermuizen
Het steekproefkader wordt opgedeeld in drie groepen:
groep A: de belangrijkste objecten volgens het Eurobats criterium (aantal dieren x
aantal soorten > 200), ca 60 objecten, hoofdzakelijk forten, mergelgroeven en
belangrijke ijskelders en bunkers;
groep B: de goede kleine objecten (objecten met minstens 10 vleermuizen) die niet
voldoen aan de criteria voor groep A, ca 75 objecten;
groep C: de minder goede kleine objecten (objecten met minder dan 10 vleermuizen),
ca 2400 objecten.
De opdeling van het steekproefkader in de drie groepen en de steekproeftrekking
gebeurt door het INBO op basis van de beschikbare informatie.
Het steekproefkader wordt om de 6 jaar geactulariseerd. Op dat moment kunnen
winterverblijven in een andere groep ingedeeld worden.
De bovenstaande criteria worden berekend op basis van de beschikbare gegevens van
de laatste rapportagecyclus. Bij ontbrekend van gegevens worden de gegevens van de
laatst beschikbare periode gebruikt. Objecten zonder gegevens vallen in groep C.

2.1.3 Werkwijze





Alle winterverblijven van groep A worden jaarlijks geteld
Van groep B wordt een beperkte representatieve steekproef jaarlijks geteld. De
medewerkers kunnen deze steekproef naar keuze aanvullen met bijkomende
winterverblijven uit deze groep.
Van groep C worden zes beperkte representatieve steekproefproeven getrokken. Elk
jaar van de zesjarige rapportagecyclus wordt een andere steekproef onderzocht. Deze
steekproeven worden opnieuw onderzocht tijdens een volgende rapporteringscyclus.

7

Een wijziging met -25% is gelijk aan een vermenigvuldiging met
. Immers
Het tegenovergestelde van een vermenigvuldiging met
is een deling door
zich weer hetzelfde is als een vermenigvuldiging met
of +33%.
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Op die manier krijgen we een roterende bemonstering waarbij de jaarlijkse inspanning
constant blijft en de tijd tussen twee bezoeken van een individueel winterverblijf 6 jaar
bedraagt. Dit zorgt op lange termijn voor een redelijke dekking op basis van een
representatieve steekproef. Daarnaast kunnen de medewerkers deze steekproef naar
vrije keuze aanvullen.
De grootte van de representatieve steekproeven voor groepen B en C zal bepaald
worden in overleg met de medewerkers. De hier vooropgestelde cijfers geven een
startpunt voor de discussie.
De GRTS steekproef (zie bijlage ) wordt gebaseerd op 100x100 m UTM hokken. De
winterverblijven worden aan een hok toegekend op basis van de centroide8 van de
plattegrond.
Het INBO levert op basis van de GRTS steekproef een lijst hokken / winterverblijven 9
aan die de representatieve steekproef bepalen + een reservelijst. De reservelijst wordt
gebruikt wanneer winterverblijven van de representatieve steekproef door externe
factoren niet geteld kunnen worden (bijv. geen toelating van de eigenaar of een te
groot veiligheidsrisico). In dat geval vervangen we het winterverblijf in kwestie door
het eerste van de reservelijst.
De winterverblijven worden (minstens) eenmaal geteld tussen 15 december en 8
maart
De tellingen van een zelfde winterverblijf gebeuren bij voorkeur steeds in een zelfde
periode van 4 weken.
Een winterverblijf mag meerdere keren per winter geteld worden. Eén telling per
winter volstaat.
De medewerkers zoeken op een systematisch manier in het hele winterverblijf naar
vleermuizen
De winterverblijven worden vooraf in duidelijk herkenbare ruimtes ingedeeld.
Per ruimte wordt het totaal aantal dieren per soort genoteerd, ook nulwaarnemingen
worden genoteerd.
Wanneer een ruimte door omstandigheden niet geteld kan worden, wordt dit eveneens
genoteerd samen met de reden (niet toegankelijk, onvoldoende veilig, niet gevonden,
...).

2.1.4 Analyse
Zie bijlage Analyse. De winterverblijven zijn objecten en de ruimtes in een winterverblijf zijn
deelobjecten. De analyse wordt voor elke soort afzonderlijk uitgevoerd op het aantal
gevonden dieren per ruimte.

2.3

Werklast en materiaal

2.3.1 Werklast


De hier vooropgestelde aantallen objecten van groep B en C is een aanname en moet
verder in overleg met de vrijwilligers bepaald worden.

8

Een andere mogelijkheid is een selectie op basis van de locatie van de ingang. Maar wat als
er meerdere ingangen zijn? Vandaar de keuze voor het centroid.
9

Wat indien meerdere winterverblijven in een zelfde geselecteerde hok liggen? Ofwel alle
winterverblijven tellen, ofwel at random een winterverblijf tellen. Nog af te toetsen met de
medewerkers.
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We geven een inschatting van de werklast voor de representatieve steekproeven in
tabel 4.
Bij het inschatten van de werklast voor groepen B en C houden we geen rekening met
het gedeelte vrije keuze van de vrijwilligers.
Voor groepen B en C rekenen we slechts 1 winterverblijf per dag voor de
representatieve steekproef. De telling zelf duurt relatief kort, doch door de
geografische spreiding in de representatieve steekproef zal slechts een winterverblijf
per dag haalbaar zijn. Deze valt echter te combineren met wintertellingen uit de vrije
keuze aangezien er een zekere clustering is van winterverblijven.




Tabel 4. Jaarlijkse werklast voor het meetnetwintertellingen voor het gedeelte van de
representatieve steekproef. De werklast voor het gedeelte vrije keuze wordt niet ingeschat.

Groep

Objecten per
jaar

Tellers per
object

Uur per
object

Totaal
uren/jaar

Totaal
veldwerkdagen

A

61

6

8

2928

366

B

25

2

1

50

50

C

75

2

0.5

75

150

Totaal

161

3053

566

2.3.2 Materiaal
We gaan er van uit dat de medewerkers zelf beschikken over zaklamp, hoofdlamp,
batterijen, spiegeltje en schrijfgerief. De overheid voorziet in financiële middelen voor een
beperkt aantal waadpakken en telescopische ladders die via een uitleensysteem, beheerd
door de vrijwilligersorganisatie, ter beschikking gesteld worden. Voor zover beschikbaar,
bezorgt de medewerker eenmalige een kopie of scan van de detailplannen van het
winterverblijf aan de overheid. Het betreft enkel de winterverblijven die opgevolgd worden in
kader van het meetnet. Voor kleine winterverblijven zonder detailplan, bezorgt de
medewerker een eenvoudige schets met geschatte afmetingen. Indien geen plan beschikbaar
is van een groot winterverblijf wordt er een oplossing gezocht in overleg tussen de
medewerkers en de overheid. De overdracht van de plannen en het overleg hieromtrent
verloopt via de vrijwilligerscoördinator. De overheid zorgt voor de opmaak van de
veldformulieren en detailplannen, die door de vrijwilligerscoördinator ter beschikking gesteld
worden aan de medewerkers.
Nog te bepalen in overleg met de medewerkers
•
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3

Meetnet op basis van autonome batdetectoren

3.1

Soorten

In dit meetnet combineren we de meetnetten voor verschillende soorten omdat de
methodiek dezelfde is. De selectie van de locaties is soortspecifiek wegens verschillen in
jachthabitats. Daarnaast is de steekproefgrootte eveneens soortspecifiek.
Gegevens van hoge kwaliteit: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse
vleermuis, Bosvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, Meervleermuis
Gegevens voor expert-judgement: Ingekorven vleermuis, Baardvleermuis, Brandts
vleermuis, Franjestaart, Bechtsteins vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze
grootoorvleermuis

3.2

Populatietrend – gestructureerd meetnet

3.2.1 Meetvraag
Daalt het aantal opnames per nacht van de soort over een periode van 25 jaar met minstens
25% of stijgt het met minstens 33%?
3.2.2 Steekproefkader







Set van UTM gebaseerde hokken met minimale dimensie 100x100 m en maximale
dimensie 1x1 km. De concrete dimensie wordt in overleg met de medewerkers
bepaald.
Per soort wordt op basis van het landgebruik een ruwe inschatting gemaakt van de
geschiktheid van elk hok(ongeschikt, matig geschikt, geschikt). Vervolgens groeperen
we de hokken per combinatie van geschiktheid van de verschillende soorten, op
voorwaarde dat de soorten gelijktijdig (in tijd en ruimte) waar te nemen zijn. Deze
groepen gebruiken we om de steekproeven te stratificeren zodat we een maximaal
aantal hokken hebben waar meerdere soorten gelijktijdig waarneembaar zijn. Op die
manier krijgen we een maximale synergie tussen de meetnetten. We wensen op te
merken dat deze oefening sterk afhankelijk is van de gekozen schaal. Voor hokken van
100x100 m zal ze eenvoudiger zijn dan voor hokken van 1x1 km. Anderzijds bieden
grotere hokken iets meer vrijheid aan de medewerker.
Binnen elk stratum wordt een GRTS steekproef (zie bijlage ) getrokken.
Moeilijk toegankelijke hokken (luchthavens, havens, militaire domeinen, grotendeels
water, ...) worden uit de steekproef geweerd.

3.2.3 Werkwijze




Elk hok wordt in roterend schema om de 3 jaar onderzocht. In overleg kan een andere
frequentie afgesproken worden. Deze frequentie wijzigen heeft echter consequenties:
hokken frequenter herbezoeken bij een zelfde werklast betekend minder verschillende
hokken onderzoeken waardoor we een minder goed beeld krijgen van de toestand. Per
hok hebben we wel meer informatie zodat we een betere trend inschatting krijgen. Bij
het verlagen van de frequentie zien we het omgekeerde gebeuren. Een periode van 3
jaar is gekozen als compromis tussen een goede trendbepaling en een goede
toestandsbepaling en biedt als voordeel dat we tijdens elke rapportagecyclus (6 jaar)
twee metingen per hok hebben.
Tabel 5 geeft het aantal hokken dat we jaarlijks in een driejarige cyclus nodig hebben
om aan de meetvraag te voldoen. De steekproef verkleinen impliceert dat de trend
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sterker moet zijn eer we een signaal krijgen. Een halvering van het aantal hokken
heeft als gevolg dat de stijgende trend minstens 50% over 25 jaar moet bedragen eer
we dit kunnen aantonen. De overeenkomstige daling is 33% over 25 jaar.

Tabel 5. Jaarlijks aantal te bemonsteren hokken per soort in het geval van een driejaarlijkse
cyclus voor het meetnet op basis van autonome batdetectoren.
Soort










Hokken

Gewone dwergvleermuis

25

Ruige dwergvleermuis

25

Rosse vleermuis

25

Bosvleermuis

20

Laatvlieger

25

Watervleermuis

40

Meervleermuis

40

Binnen het hok wordt op 1 punt een autonome batdetector (bv. een Petterson D500x)
geplaatst. Het punt wordt dermate gekozen zodat het een goede detectiekans biedt
voor alle soorten waarvoor het hok geselecteerd werd. De wijze van plaatsen en de
bepaling van het punt zijn nog verder te preciseren.
De detector maakt een opname gedurende 5 seconden met een pauze van 2 seconden
tussen twee opnames.
De detector wordt geplaatst tussen 15 mei en 15 juli, gedurende minstens 5 nachten
waarbij geschikte weersomstandigheden voorspeld worden (geen neerslag, weinig
wind, minstens 12°C). De nachten mogen maar hoeven niet opeenvolgend te zijn.
Vanuit statistisch oogpunt is er een meerwaarde om toch zoveel mogelijk
gemeenschappelijke nachten te hebben tussen de hokken. Vanuit organisatorisch
oogpunt is het uiteraard minder evident om alle hokken gelijktijdig te bemonsteren.
Daarom vragen we om zoveel mogelijk overlap te hebben, binnen de grenzen van wat
organisatorisch haalbaar is.
Tijdens een pilootfase onderzoekt het INBO de bruikbaarheid van softwarematige
determinatie van de opnames. Bij een gunstig resultaat worden alle opnames
softwarematige gedetermineerd en wordt de determinatie door een professionele INBO
medewerker steekproefsgewijs gecontroleerd.
Voor de soorten waarvoor de softwarematige determinatie onvoldoende betrouwbaar
blijkt, worden de opnames10 handmatig gedetermineerd door een professionele INBO
medewerker. Hierbij beperken we ons tot een steekproef van 200 opnames per nacht
en per locatie en wordt enkel gekeken naar aan- of afwezigheid per opname en per
soort11. Indien minder dan 200 opnames per nacht worden ze allemaal
gedetermineerd. De steekproef wordt zo getrokken zodat ze goed gespreid is over de
nacht. Het INBO zorgt voor de selectie van deze steekproef.

Op te leveren gegevens


Coördinaten van de onderzochte punten.

10

enkel de opnames van het meetnet van de soorten in kwestie!

11

Ook de aanwezigheid van andere soorten dan de doelsoort wordt genoteerd

146

INBO.R.2014.2319355

www.inbo.be






3.3

Alle gemaakte opnames. De bestandsnaam moet gekoppeld kunnen worden aan het
onderzochte punt. Bijvoorbeeld via een lijst of via de bestandsnaam. De bestanden
moeten de correcte datum en tijd van de opname vermelden ofwel in de
bestandsnaam ofwel via de bestandseigenschappen.
Type batdetector + serienummer.
Naam van de persoon die instond voor de plaatsing van de detector.

Werklast en materiaal

3.3.1 Werklast
De werklast zal sterk afhankelijk zijn van de synergiemogelijkheden. Daarom geven we in
tabel de werklast telkens met een vork die het theoretisch minimum (perfecte synergie) en
het theoretisch maximum (geen enkele synergie) bevat. De realiteit zal daar ergens tussen
liggen en afhangen van de concrete implementatie.






1 punt per hok per soort.
2 uur per jaar per punt voor plaatsing en weghalen detector (excl. transport).
1 detector per punt.
5 nachten per punt per jaar.
Een professionele INBO medewerker kan gemiddeld 180 opnames per
determineren.

uur

Tabel 6. Jaarlijkse werklast voor de meetnetten met autonome detectoren.

#
hokken

#
u/
loc

#
mede
/ loc /
dag

max. #
opnames
(x1000)

max.
#u
det.

#u/
jaar
veldwerk

max #
dagen
/jaar
det.

# dagen
/ jaar
veldwerk

Gewone
dwergvleermuis

25

2

1

25

139

50

22

50

Ruige
dwergvleermuis

25

2

1

25

139

50

22

50

Rosse vleermuis

25

2

1

25

139

50

22

50

Bosvleermuis

20

2

1

20

112

40

18

40

Laatvlieger

25

2

1

25

139

50

22

50

Watervleermuis

40

2

1

40

223

80

36

80

Meer-vleermuis

40

2

1

40

223

80

36

80

Maximale
synergie

40

40

223

80

36

80

200

200

1112

400

176

400

Soort

Geen synergie
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3.3.2 Materiaal





De overheid voorziet in de nodige financiële middelen voor de aankoop van de nodige
autonome batdetectoren om de helft van de hokken gelijktijdig op te volgen. In tabel
geven we een overzicht van het aantal detectoren per meetnet.
veldformulier met kaart
De overheid zorgt voor een licentie voor software voor manuele en/of automatische
geluidsanalyses

Tabel 7. Aantal detectoren voor de meetnetten met autonome detectoren.
Soort

# hokken

Detectoren

Gewone dwergvleermuis

25

13

Ruige dwergvleermuis

25

13

Rosse vleermuis

25

13

Bosvleermuis

20

10

Laatvlieger

25

13

Watervleermuis

40

20

Meervleermuis

40

20

Maximale synergie

40

20

200

100

Geen synergie

3.2.3 Opstart
Deze meetnetten vereisen een behoorlijke inzet van veldmedewerkers en materiaal. Zowel
de rekrutering van veldmedewerkers als de aanschaf van materiaal zullen een knelpunt zijn.
Deze knelpunten kunnen gemilderd worden door de opstart gefaseerd te laten verlopen.
Bijvoorbeeld elk jaar slechts een of enkele doelsoorten op te starten. Indien er grote
synergievoordelen zijn, kan het haalbaar zijn met een soort te starten en in de volgende
jaren telkens verschillende soorten toe te voegen. Dit zal afhangen van de concrete
implementatie.
De verspreiding van de Meervleermuis is momenteel onvoldoende gekend. Het is daarom
wenselijk om eerst deze verspreiding beter in kaart te brengen en op basis daarvan het
steekproefkader te definiëren.
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4

Meetnet zomerkolonies Ingekorven vleermuis

4.1

Soort

Ingekorven vleermuis

4.2

Populatietrend – gestructureerd meetnet

4.2.1 Meetvraag
Hoe evolueert het aantal dieren in de gekende zomerkolonies?
4.2.2 Steekproefkader
Alle gekende zomerkolonies van Ingekorven vleermuis. Momenteel zijn 6 kolonies gekend en
10 locaties waar in het recente verleden een kolonie aanwezig was.
4.2.3. Werkwijze
Elke locatie wordt jaarlijks in mei en in juli overdag bezocht waarbij het aantal dieren geteld
worden.

4.3

Werklast en materiaal

Een overzicht van de werklast voor het opvolgen van de zomerkolonies van de Ingekorven
vleermuis wordt gegeven in tabel 8.

Tabel 8. Jaarlijkse werklast voor het opvolgen van zomerkolonies van Ingekorven vleermuis.
Locaties

Personen/locatie

Uur per bezoek

Bezoek

#u

Dagen

14

1

1.5

2

42

28

Materiaal:
zaklamp, veldformulieren, schrijfgerief

www.inbo.be

INBO.R.2014.2319355

149

5

Meetnet zolderonderzoek

Zolderonderzoek is behoorlijk arbeidsintensief. Daarnaast is er ontegensprekelijk een
aanzienlijk veiligheidsrisico aangezien veel grote zolders niet voorzien zijn van een vloer of
een vloer in bedenkelijke toestand hebben. De medewerkers moeten derhalve waakzaam zijn
en enkel op de balken van de constructie lopen. Wie naast de balk stapt, loopt het risico om
in het beste geval het onderliggende plafond te beschadigen. In het slechtste geval zakt de
medewerker door het plafond en valt op de vloer van de onderliggende ruimte.
Naast
een
gedegen
veiligheidsopleiding,
zijn
een
goede
ongevallenen
aansprakelijkheidsverzekering van de medewerkers cruciaal. Hierdoor is het inzetten van
vrijwilligers voor het zolderonderzoek niet evident.

5.1

Soorten

Gegevens voor expert judgement: Ingekorven
grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis

5.2

vleermuis,

Laatvlieger,

Gewone

Populatietrend – gestructureerd meetnet

5.2.1 Meetvraag
Range van Gewone en Grijze grootoorvleermuis, Laatvlieger en Ingekorven vleermuis
5.2.2 Steekproefkader
Alle grote zolders van kerken, abdijen, kastelen, boerderijen, .... Voor de range nemen we
een ruimtelijk gebalanceerde steekproef van 90 10x10 km hokken die we op delen in 6
groepen van elk 15 hokken. Jaarlijks onderzoeken we een andere groep.
5.2.3 Werkwijze






5.3

Per hok worden zo veel mogelijk gekende en potentiële kolonieplaatsen genoteerd.
We streven er naar om minstens 5 locaties per hok te onderzoeken waarbij de
gekende kolonieplaatsen prioritair zijn.
De kolonieplaatsen van eenzelfde hok worden bij voorkeur in hetzelfde jaar
onderzocht. De hokken worden elk zes jaar opnieuw onderzocht.
De zolders worden overdag onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen in de periode
1 mei - 30 juli.
De medewerker maakt volgende inschatting van de toestand:

Vleermuizen waargenomen (+ soort en aantallen)

Verse uitwerpselen doch geen vleermuizen waargenomen

Oude sporen (uitwerpselen, dode dieren, ...) + inschatting toegankelijkheid voor
vleermuizen

Geen sporen + inschatting toegankelijkheid voor vleermuizen

Werklast en materiaal

Een overzicht van de werklast voor het opvolgen van de zomerkolonies van de Ingekorven
vleermuis wordt gegeven in tabel 9.
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Tabel 9. Jaarlijkse werklast voor het zolderonderzoek.

Type

Hokken

Locaties
per hok

Medewerkers
per locatie

Locaties
per dag

Uur per
bezoek

Bezoeken

Uren

Dagen

Range

15

5

2

3

1.5

1

225

50

Materiaal:
zaklamp, veldformulieren, schrijfgerief

6

Kwaliteit van het leefgebied

Walsh et al. (2001) melden dat het inzamelen van habitatgegevens weinig zinvol is. Ten
eerste is een goede habitatkaart tijdrovend zodat kostbare tijd van de vrijwilligers wordt
ingenomen. Ten tweede kunnen de vrijwilligers enkel ruwe klassen onderscheiden. Ten derde
bleek dat zelfs indien vrijwilligers een beperkte vragenlijst moesten invullen ze dat zelden
doen, en als ze het doen de datakwaliteit meestal laag is.
Bovendien maken vleermuizen gebruik van een groot gebied waarbij het leefgebied
verschillende functies kan vervullen zoals: kolonie, jachtgebied, vliegroutes tussen kolonie en
jachtgebied. Functies die daarenboven in de loop van het seizoen kunnen verschuiven. Dit
maakt het extra lastig om de kwaliteit van het leefgebied op een zinvolle manier in te
schatten.
Vandaar dat we resoluut opteren om geen informatie over het leefgebied in te zamelen
tijdens het veldwerk. Er zijn mogelijk andere informatiebronnen die nu reeds relevante
informatie ter beschikking hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld kaarten met landgebruik zijn
(o.a. biologische waarderingskaart, boskartering, topografische kaarten, afgeleide kaarten
van satellietbeelden, ...). Of een meetnet zoals de bosinventarisatie (beschikbaarheid van
dikke bomen, aanwezigheid van een struiklaag, ...). Een volledige uitwerking hiervan valt
buiten het bestek van deze blauwdruk.

7

Verspreiding

Voor de verspreiding moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de vraagstelling
vanuit Europa en vanuit Vlaanderen. Voor Europa moeten we elke zes jaar het areaal (range)
van de soorten rapporteren. Dit wordt door de 'Range Tool' (Urda and Maxim 2012)
berekend aan de hand van beschikbare verspreidingsgegevens per 10x10 km UTM hok
ETRS89. Hierbij worden 'gaten' in de verspreiding afhankelijk van de dispersiecapaciteit van
de betrokken soortgroep opgevolgd. Vanuit de EC worden standaard afstanden voorgesteld
om te gebruiken per soortgroep. Voor vrij goed mobiele dieren stellen ze voor om een
afstand tot 100 km te gebruiken. Dit is ook de afstand die in de Natura 2000 rapportage van
2013 in Vlaanderen werd gebruikt voor vleermuizen (Louette et al. 2013).
De meetnetten voor het bepalen van de trend in relatieve populatiegrootte geven tevens
informatie over de verspreiding. De meetnetten op basis van autonome detectoren zijn
gebaseerd op een gebiedsdekkende, ruimtelijk gespreide steekproef. Op die manier dekken
we een groot deel van de 10x10 km hokken zodat we voldoende gegevens hebben om de
voorgestelde 'Range Tool' van de Europese Commissie te gebruiken. Het meetnet van de
wintertellingen omvat alle belangrijke winterverblijven en minstens een ruimtelijk gespreide
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steekproef van de overige winterverblijven zodat dit meetnet mogelijk kan volstaan voor de
'Range Tool'. In sommige regio's zijn weinig tot geen winterverblijfplaats. Bovendien hebben
soorten als Ingekorven vleermuis zeer specifieke eisen zodat slechts een beperkt aantal
winterverblijven geschikt zijn. Voor dergelijke soorten is het opvolgen van winterverblijven
enkel bruikbaar voor de winterrange en niet voor de zomerrange. De winterrange zal voor
dergelijke soorten meestal kleiner zijn dan de zomerrange.
De ruwe data van alle methodieken uit deze blauwdruk zijn puntwaarnemingen zodat er
geen problemen zijn met het omzetten van deze coördinaten van de Belgische Lambertprojectie naar de Europese ETRS89 projectie.
Deze informatie is uiteraard te ruw om goede verspreidingskaarten te maken op Vlaams
niveau (nauwkeurigheid 5x5 km). Verder is het minder relevant om elke 6 jaar een nieuwe
gebiedsdekkende verspreidingskaart te hebben. Hoewel het buiten het bestek van deze
monitoring valt, stellen we in bijlage een aantal scenario's voor om elke 24 jaar de
verspreidingskaarten te actualiseren.
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8

Synthese en haalbaarheid

8.1

Synthese

In tabel 10 geven we de geraamde jaarlijkse werklast per onderdeel voor de verschillende
meetnetten.

Tabel 10. Overzicht van de jaarlijkse werklast veldwerk per meetnet.

Type

Meetnet

Onderdeel

Locaties

Uren
veldwerk

Uren
verwerking

Veldwerkdagen

Populatie

Autonome
batdetector

Maximale
synergie

40

80

16

160

Populatie

Autonome
batdetector

Geen
synergie

200

400

80

800

Populatie

Wintertelling

Totaal

161

3053

611

566

Populatie

Zomerkolonie

Ingekorven
vleermuis

14

42

9

28

Range

Zoldertelling

Totaal

75

225

45

50

Niet alle meetnetten worden simultaan uitgevoerd. De spreiding over het jaar van de
verschillende meetnetten wordt gegeven in tabel 11.

Tabel 11. Spreiding van de werklast van de meetnetten over het jaar.
Meetnet
Wintertelling: populatie

15/12-8/3

1/5-14/5

15/5-15/7

16/7-31/7

X

Autonome detector: populatie

X

Zomerkolonie: populatie

X

X

X

Zoldertelling: verspreiding

X

X

X

8.2

Randvoorwaarden haalbaarheid

Vleermuizen zijn beschermd door het soortenbesluit. Een deel van de vermeldde meetnetten
is daarom aan vergunningen onderhevig. De overheid zal aan de medewerkers een
vergunning verleden voor de duur van de overeenkomst. De vergunning dekt zowel het
veldwerk voor een meetnet als het toepassen van de methodiek op bijkomende meetpunten.
De kost voor het materiaal is moeilijk a priori in te schatten. Een deel van de vrijwilligers
beschikt reeds over het nodige materiaal. Verder zal het er ook van afhangen hoeveel
vrijwilligers in meerdere meetnetten wensen mee te werken. En daarnaast moet nog de
afweging gemaakt worden tussen een beperkt hoeveelheid materiaal aankopen en
doorgeven tussen vrijwilligers en voor elke vrijwilliger het nodige materiaal voorzien. Dat
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laatste hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn wanneer we de kosten voor de logistiek in
rekening
brengen
(transport
van
materiaal
en
bijhorende
coördinatie).
De
Vleermuizenwerkgroep verkiest een jaarlijks budget voor materiaal boven het ter
beschikking krijgen van materiaal van de overheid.
Voor het meetnet op basis van autonome batdetectoren is het cruciaal dat voldoende
autonome batdetectors beschikbaar zijn opdat de vrijwilligers maximaal gebruik kunnen
maken van periodes met geschikte weeromstandigheden.
De werklast van het meetnet op basis van autonome batdetectoren hangt sterk af van de
synergiemogelijkheden tussen de soorten. Deze synergiemogelijkheden moeten verder
onderzocht worden in een pilootfase. Vervolgens kan dit meetnet best gefaseerd (soort per
soort) opgestart worden. Enerzijds geeft dit de mogelijkheid om snel bij te sturen op basis
van de praktijkervaringen. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om de forse opstartkosten
qua materiaal (aankoop autonome batdetectoren) te spreiden in de tijd.
De vrijwilligers zijn momenteel vrij onregelmatig verspreid over Vlaanderen. Het zal daarom
noodzakelijk zijn om in een beginperiode middelen te voorzien om in bepaalde gebieden
bijkomende vrijwilligers te zoeken en op te leiden. Een raming van de noden zal pas mogelijk
zijn na het definitief vastleggen van de steekproefgroottes en een eerste steekproeftrekking.
Zolderonderzoek door vrijwilligers is enkel haalbaar indien de vrijwilligers voldoende
verzekerd zijn voor ongevallen, zowel voor lichamelijk letsel als schade aan derden.
(Semi-)professionele ondersteuning zal nodig zijn voor het determineren van de opnames
van de autonome batdetectoren en voor het veldwerk in regio's waar tijdens de opstartfase
nog geen vrijwilligers beschikbaar zijn.
Een onderzoek naar de mogelijkheden van automatische determinatie van de opnames van
autonome batdetectoren is noodzakelijk gezien de inspanning van de manuele determinatie.
Het merendeel van de locatie zijn privé-eigendom. In eerste instantie vragen de vrijwilliger
toelating aan de eigenaar om de locatie te mogen betreden. De overheid zorgt voor een
begeleidende brief waarin de uitleg gegeven wordt over de doelstellingen en bevestigd wordt
dat de vrijwilligers op vraag van de overheid werken. Indien de eigenaar geen toestemming
geeft wordt dit onverwijld aan de overheid gemeld. Op dat moment beslist de overheid of zij
zelf probeert de eigenaar te overhalen om alsnog toestemming te geven, of om de locatie
door een andere locatie te vervangen.
Aan zolderonderzoek is ontegensprekelijk een aanzienlijk veiligheidsrisico verbonden
aangezien veel grote zolders niet voorzien zijn van een vloer of een vloer in bedenkelijke
toestand hebben. Naast een gedegen veiligheidsopleiding, zijn een goede ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering van de medewerkers cruciaal. Hierdoor is het inzetten van
vrijwilligers voor het zolderonderzoek niet evident.
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Bijlage 1 – Actualisatie van de verspreiding
Dit onderdeel is niet nodig om de vragen te beantwoorden in het kader van de Europese
rapportage. We formuleren een voorstel hoe de verspreiding (en de verandering ervan) in
Vlaanderen op een meer gestandardiseerde manier opgevolgd worden. De voorstellen in dit
hoofdstuk omvatten zowel 'ideale' scenario's als meer pragmatische scenario's opdat de
scenario's tegen elkaar afgewogen kunnen worden op vlak van kwaliteit en bruikbaarheid
van de data versus werklast en materiaal vereisten.

I.

Systematische inventarisatie met autonome batdetectoren

Meetvraag
Atlas met zomerverspreiding op 5x5 km niveau bijgewerkt om de 24 jaar van soorten die
met batdetector vlot waarneembaar zijn. We focussen op dezelfde doelsoorten als de
meetnetten voor de populatietrend op basis van autonome detectoren.
Steekproefkader





Alle 5x5 km hokken van Vlaanderen (647).
We delen de 5x5 km hokken op in 24 gelijke groepen op basis van een GRTS (Stevens
and Olsen 2003) zodat elke groep een ruimtelijk gebalanceerd beeld geeft.
We onderzoeken jaarlijks een andere groep (27 hokken per jaar) zodat we na 24 jaar
alle 5x5 km hokken onderzocht hebben.
Elke hok wordt om de 24 jaar opnieuw bezocht.

Werkwijze












12

Binnen elk 5x5 km hok selecteert de medewerker per doelsoort minstens 3 locaties
waarvan hij verwacht dat de kans het grootst is om de doelsoort aan te treffen. Hierbij
mogen de locaties van meerdere doelsoorten samenvallen.
De metingen worden uitgevoerd tussen 15 mei en 30 september.
Indien een doelsoort in een bepaald jaar reeds aangetroffen werd binnen het 5x5 km
hok in het kader van een meetnet voor populatietrend op basis van autonome
detectoren, is het niet meer noodzakelijk om deze doelsoort in het kader van dit
meetnet te bemonsteren. We maken bij de berekening van de werklast abstractie van
deze synergiemogelijkheden.
Op elke locatie wordt één autonome batdetector (bijv. een Petterson D500x) geplaatst
gedurende minstens 3 nachten waarvoor geschikte weersomstandigheden worden
voorspeld (geen neerslag, weinig wind, minstens 12°). De nachten mogen maar
hoeven niet aansluitend te zijn.
De detector maakt opnames van 5 seconden met een pauze van 2 seconden tussen
twee opnames.
Tijdens een pilootfase onderzoekt het INBO de bruikbaarheid van softwarematige
determinatie van de opnames. Bij een gunstig resultaat worden alle opnames
softwarematige gedetermineerd en wordt de determinatie door een professionele
medewerker steekproefsgewijs gecontroleerd.
Voor de soorten waarvoor de softwarematige determinatie onvoldoende betrouwbaar
blijkt, worden de opnames12 handmatig gedetermineerd door een professionele
medewerker. Hierbij beperken we ons tot een steekproef van 200 opnames per nacht

enkel de opnames van het meetnet van de soorten in kwestie!
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en per locatie en wordt enkel gekeken naar aan- of afwezigheid per opname en per
soort13. Indien minder dan 200 opnames per nacht worden ze allemaal
gedetermineerd. De steekproef wordt zo getrokken zodat ze goed gespreid is over de
nacht.
Het INBO zorgt voor een tool die de opnames per nacht en per punt in een aselecte
volgorde plaatst. De opnames worden in deze volgorde gedetermineerd. Van zodra
minstens 25 opnames gedetermineerd zijn en de doelsoort werd aangetroffen, is het
niet noodzakelijk om de overige opnames te determineren.

Op te leveren gegevens






Coördinaten van de onderzochte punten.
Alle gemaakte opnames. De bestandsnaam moet gekoppeld kunnen worden aan het
onderzochte punt. Bijvoorbeeld via een lijst of via de bestandsnaam. De bestanden
moeten de correcte datum en tijd van de opname vermelden ofwel in de
bestandsnaam ofwel via de bestandseigenschappen.
Type batdetector + serienummer.
Naam van de persoon die instond voor de plaatsing van de detector.

Analyse
De basisoutput is een verspreidingskaart op 5x5 km niveau met drie categorieën: aanwezig,
onderzocht maar niet aangetroffen, niet onderzocht. Daarnaast hebben we de mogelijkheid
om bijkomende analyses uit te voeren op basis van site occupancy modellen (zie bijlage
over de analyse van gestandaardiseerde inventarisatie)
Werklast en materiaal
De werklast zal sterk afhankelijk zijn van de synergiemogelijkheden. Daarom geven we in
tabel 12 telkens een vork die het theoretisch minimum (perfecte synergie) en het theoretisch
maximum (geen enkele synergie) bevat. De realiteit zal daar ergens tussen liggen en
afhangen van de concrete implementatie.







13

Elke veldmedewerker volgt 1 hok op en in dat hok 3 soorten.
3 punten per hok per soort.
2 uur per jaar per punt voor plaatsing en weghalen detector (excl. transport).
1 detector per punt.
3 nachten per punt per jaar.
Een professionele medewerker kan gemiddeld 180 determineren.

ook de aanwezigheid van andere soorten dan de doelsoort wordt genoteerd.
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Tabel 12 Jaarlijkse werklast voor opvolging van de verspreiding met autonome
batdetectoren, met inbegrip van de tijd nodig voor het determineren (det) van de opnames.
#opname
Soort

Hok

personen

u/veld

velddagen

Gewone dwerg

27

27

162

81

Ruige dwerg

27

27

162

Rosse vleermuis

27

27

162

Bosvleermuis

27

27

Laatvlieger

27

27

Watervleermuis

27

Meervleermuis

27

Maximale synergie
Geen synergie

(x1000)

u/det

Dag/det

6.1-48.6

34-270

6-43

81

6.1-48.6

34-270

6-43

81

6.1-48.6

34-270

6-43

162

81

6.1-48.6

34-270

6-43

162

81

6.1-48.6

34-270

6-43

27

162

81

6.1-48.6

34-270

6-43

27

162

81

6.1-48.6

34-270

6-43

27

27

162

81

6.1-48.6

34-270

6-43

27

81

1134

567

42.5-340.2

236-1890

38 - 299

Materiaal





elke veldmedewerker heeft 3 batdetectoren nodig om 3 punten op te volgen. In tabel
13 geven we een overzicht van het aantal detectoren.
veldformulier met kaart
software voor manuele geluidsanalyses
software voor automatische geluidsanalyses

Tabel 13 Aantal detectoren voor de inventarisatie met autonome detectoren.
Soort

Hok

Veldmedewerkers

Detectoren

Gewone dwergvleermuis

27

27

81

Ruige dwergvleermuis

27

27

81

Rosse vleermuis

27

27

81

Bosvleermuis

27

27

81

Laatvlieger

27

27

81

Watervleermuis

27

27

81

Meervleermuis

27

27

81

Minimum

27

27

81

Maximum

27

81

243

Bruikbaarheid
Gegevens van hoge kwaliteit: Bosvleermuis, Rossevleermuis, Gewone dwergvleermuis,
Meervleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger
Gegevens voor expert-judgement: Ingekorven vleermuis,* Baardvleermuis, Brandts
vleermuis, Franjestaart, Bechtsteins vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze
grootoorvleermuis
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II.

Low-profile batdetectorwaarnemingen

Het basisidee is eerst per doelsoort en per rapportagecyclus van 6 jaar na te gaan voor
welke 5x5 km hokken we reeds zomerwaarnemingen hebben uit andere bronnen (bijv. de
meetnetten op basis van autonome detectoren, waarnemingen.be, ...). Daarnaast maken we
een inschatting van de reeds geleverde zoekinspanning per doelsoort en per hok. Op basis
van deze informatie krijgen we zicht op de gebieden waar nog een bijkomende inspanning
gewenst is. Een eerste nadeel van het systeem is de onvoorspelbaarheid van de werklast.
Een tweede nadeel is dat we het risico lopen om op het einde van een cyclus nog een groot
aantal hokken te moeten bemonsteren of er geen informatie over zullen hebben.
Steekproefkader







5x5 km hokken van Vlaanderen.
Per doelsoort worden aan elk hok een prioriteit toegekend afhankelijk van de reeds
beschikbare informatie.
het hok verdwijnt van de lijst van zodra een zomerwaarneming binnen de
rapportagecyclus beschikbaar is.
de prioriteit verhoogt naargelang de tijd sinds de laatst gekende zoekinspanning of
waarneming toeneemt.
de prioriteit verhoogt naarmate de afstand tot de dichtstbijzijnde zomerwaarneming
binnen de rapportagecyclus toeneemt.
De prioriteit per hok dient volgende regelmatig te worden bijgewerkt. Het absoluut
minimum is jaarlijks en uiterlijk 30 april. Een maandelijkse update tijdens de periode
mei - september is wenselijk.

Werkwijze
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Medewerkers kunnen hokken uit de prioritaire lijsten claimen. Hierbij verbinden zij zich
er toe om dat bepaald hok gericht te inventariseren voor een of meerdere doelsoorten
binnen het huidige jaar.
Elke combinatie van doelsoort en hok kan maximaal door twee medewerkers geclaimd
worden.
De claims worden bevestigd door de coördinator.
De medewerker beschikt over een autonome batdetector (bijv. Petterson D500x).
De medewerker volgt het protocol van de systematische inventarisatie met autonome
batdetectoren.
De medewerker beschikt over een batdetector met time expansion (bijv. Petterson
D240x) en bijhorende opnameapparatuur.

De medewerker selecteert minstens 3 1x1 km hokken volgens het protocol van
de systematische inventarisatie met autonome batdetectoren en bezoekt ze
tijdens de door het protocol voorgeschreven periode.

De medewerker bezoekt de 1x1 km hokken bij voorkeur gedurende 3 nachten
tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang.

De medewerker inventariseert elk 1x1 km hok gedurende minstens 1 uur. De 3
1x1 km hok per 5x5 km hok mogen naar keuze gespreid worden over
meerdere nachten of tijdens de zelfde nacht bezocht worden.

De batdetector wordt afgestemd op de voor de doelsoort meest geschikte
frequentie. Meerdere doelsoorten kunnen gelijktijdig onderzocht worden indien
ofwel ze eenzelfde geschikte frequentie hebben, ofwel de medewerker gebruik
kan maken van een extra batdetector. In dit laatste geval volstaat een
heterodyne batdetector zonder opnameapparatuur.
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Analyse
De basisoutput is een verspreidingskaart op 5x5 km niveau met drie categorieën: aanwezig,
onderzocht maar niet aangetroffen, niet onderzocht. De mogelijkheden om site occupancy
modellen te gebruiken zullen beperkter zijn in vergelijking met de systematische
inventarisatie.
Werklast en materiaal
De werklast in het kader van het meetnet kan lager zijn, doch onmogelijk te voorspellen
hoeveel lager.
Bruikbaarheid
Door het ad hoc karakter hebben we enkel gegevens voor expert judgement
Gegevens voor expert judgement: Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Bosvleermuis,
Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger

III.

Systematische inventarisatie via wintertellingen

Het meetnet wintertellingen geeft reeds een behoorlijk goede dekking van Vlaanderen, ook
zonder de bekomende tellingen met vrije keuze. Om een systematische dekking te hebben
op het niveau van 5x5 km is een bijkomende inspanning nodig. Enerzijds om de gekende
winterverblijven op te volgen, anderzijds om de lijst van gekende winterverblijven bij te
werken.
Meetvraag
•

Atlas met winterverspreiding op 5x5 km niveau bijgewerkt om de 24 jaar van soorten
die in grotachtige structuren overwinteren.

•

Inventaris van grotachtige structuren bijgewerkt om de 24 jaar.

Steekproefkader
We gebruiken hetzelfde steekproefkader als de systematische inventarisatie met autonome
batdetectoren.
Werkwijze
Inventarisatie van grotachtige structuren
Met grotachtige structuren bedoelen we die een aantal kenmerken van een natuurlijke grot
hebben: a) een permanent karakter hebben, b) een gebufferd microklimaat hebben, c) een
hoge luchtvochtigheid hebben. Een aantal voorbeelden zijn (mergel)groeven, forten,
bunkers, ijskelders, mariagrotten, kelders van ruïnes, tunnels...
•

Er wordt vertrokken van de beschikbare lijst met gekende grotachtige structuren en
reeds onderzochte zoekzones.

•

Per 1x1 km hok worden op basis van topografische kaarten interessante zoekzones
zonder gekende grotachtige structuren aangeduid. Bijvoorbeeld kasteelparken
(ijskelders), kerken en kapellen (mariagrotten), gekende militaire linies (bunkers en
kazematten), ...

•

De nieuwe zoekzones en bestaande zoekzones waar wijzigingen te verwachten zijn,
worden op het terrein onderzocht in de periode december t.e.m. februari.
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•

De zoekzones worden als volgt geklasseerd: niet onderzocht (+ reden: bijv. niet
toegankelijk), geen grotachtige structuren aanwezig, grotachtige structuur aanwezig.

•

Elke grotachtige structuur wordt toegevoegd aan een databank met een unieke code,
naam, duidelijk liggingsplan, naam, adres, telefoonnummer en e-mail van eigenaar of
beheerder, een plan met een indeling in afzonderlijke ruimtes, een eerste inschatting
van de geschiktheid voor overwinterende vleermuizen.

•

Geschikte objecten worden toegevoegd aan het steekproefkader van het meetnet
wintertellingen

•

Deze inventarisatie kan het jaar rond uitgevoerd worden.

Inventarisatie van vleermuizen in grotachtige structuren
•

De selectie van de 5x5 km hokken gebeurd zoals systematische inventarisatie met
autonome batdetectoren

•

De werkwijze is identiek aan het meetnet wintertellingen met als verschil dat we nu alle
potentieel geschikte objecten in het volledige 5x5 km hok onderzoeken.

•

Indien deze inventarisatie van grotachtige structuren in de winter uitgevoerd wordt, kan
gelijktijdig naar vleermuizen gezocht worden.

Werklast en materiaal
•

Gezien de hoge variabiliteit in densiteit en inventarisatiegraad van potentiële
winterverblijven is het moeilijk om een zinvolle inschatting te maken van de werklast.

•

Het nodige materiaal is gelijkaardig aan dat van het meetnet wintertellingen.

Bruikbaarheid
Gegevens van hoge kwaliteit: Ingekorven vleermuis, Watervleermuis, Baardvleermuis,
Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis
Gegevens voor expert-judgement: Meervleermuis, Brandts vleermuis, Bechtsteins vleermuis,
Grijze grootoorvleermuis

IV.

Low-profile bijkomende wintertellingen

Wanneer een systematische inventarisatie van winterverblijven niet haalbaar is, is het
wenselijk om de medewerkers een overzicht te bieden van enerzijds de prioritaire te
inventariseren winterverblijven (naar vleermuizen) en anderzijds de prioritair te
inventariseren gebieden (naar potentiële winterverblijven).
Steekproefkader
Het steekproefkader is gelijkaardig aan dat voor de low-profile batdetectorwaarnemingen.
Werkwijze
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De selectie van de winterverblijven/gebieden gebeurt gelijkaardig aan de low-profile
batdetectorwaarnemingen.

De eigenlijke inventarisatie gebeurt zoals de systematische
inventarisatie via wintertellingen.
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V.

Meetnet zolderonderzoek

Zolderonderzoek is behoorlijk arbeidsintensief. Daarnaast is er ontegensprekelijk een
aanzienlijk veiligheidsrisico aangezien veel grote zolders niet voorzien zijn van een vloer of
een vloer in bedenkelijke toestand hebben. De medewerkers moeten derhalve waakzaam zijn
en enkel op de balken van de constructie lopen. Wie naast de balk stapt, loopt het risico om
in het beste geval het onderliggende plafond te beschadigen. In het slechtste geval zakt de
medewerker door het plafond en valt op de vloer van de onderliggende ruimte.
Naast
een
gedegen
veiligheidsopleiding,
zijn
een
goede
ongevallenen
aansprakelijkheidsverzekering van de medewerkers cruciaal. Hierdoor is het inzetten van
vrijwilligers voor het zolderonderzoek niet evident.
Steekproefkader
Alle grote zolders van kerken, abdijen, kastelen, boerderijen, ... Voor de verspreiding delen
we de 647 5x5 km hokken op in 24 ruimtelijk gebalanceerde groepen van 27 hokken. Elk
jaar onderzoeken we een andere groep.
Werkwijze






Per hok worden zo veel mogelijk gekende en potentiële kolonieplaatsen genoteerd.
We streven er naar om minstens 5 locaties per hok te onderzoeken waarbij de
gekende kolonieplaatsen prioritair zijn.
De kolonieplaatsen van eenzelfde hok worden bij voorkeur in hetzelfde jaar
onderzocht. De hokken worden elk 24 jaar opnieuw onderzocht.
De zolders worden overdag onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen in de periode
1 mei - 30 juli.
De medewerker maakt volgende inschatting van de toestand:

Vleermuizen waargenomen (+ soort en aantallen)

Verse uitwerpselen doch geen vleermuizen waargenomen

Oude sporen (uitwerpselen, dode dieren, ...) + inschatting toegankelijkheid voor
vleermuizen

Geen sporen + inschatting toegankelijkheid voor vleermuizen

Werklast en materiaal

Tabel 14. Jaarlijkse werklast voor het zolderonderzoek.
Type

#hok

Loc/hok

Pers/loc

Loc/dag

u/loc

#bezoek

#u

#dag

Verspreiding

27

5

2

3

1.5

1

405

90

Materiaal: zaklamp, veldformulieren, schrijfgerief
Bruikbaarheid
Gegevens voor expert judgement: Ingekorven
grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis
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vleermuis,

Laatvlieger,

Gewone
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Bijlage 2 - Steekproeftrekking
GRTS steekproef
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Generalised Random Tesselation Stratified (GRTS) is een steekproeftechniek die
ontworpen werd door Stevens and Olsen (2003). Deze techniek geeft elke locatie een
aselect volgnummer. Wanneer we een steekproef van 100 elementen wensen, dan
selecteren we de elementen met de honderd laagste volgnummers.
GRTS garandeert een goede ruimtelijke spreiding.
GRTS laat een flexibele steekproefgrootte toe met behoud van de ruimtelijke
spreiding. Willen we 100 extra elementen dan nemen we gewoon de volgende 100
elementen volgens de GRTS volgorde
GRTS laat toe om de volgorde op basis van een ruimer steekproefkader te bepalen. Bij
de eigenlijke steekproeftrekking maken we dan eerst een selectie van de relevante
elementen. Hierdoor is het voordelig om de set van elementen ruim te definiëren. Stel
dat het steekproefkader beperkt is tot alle 100x100m hokken met winterverblijven. We
bepalen de aselecte volgorde echter op basis van alle 100x100m hokken in
Vlaanderen. Vervolgens selecteren we hieruit de hokken met winterverblijven. En op
basis van deze selectie bepalen we de steekproef. Stel nu dat na verloop van tijd het
steekproefkader wijzigt: er komen een aantal winterverblijven bij en andere
verdwijnen. In dat geval hoeven we slechts de selectie opnieuw te maken en dan de
bijhorende steekproef te trekken. In de praktijk zullen hierdoor een aantal van de
nieuwe winterverblijven aan de steekproef worden toegevoegd. Daarnaast zullen er
een aantal uit de steekproef verdwijnen. Enerzijds omdat ze verdwenen zijn.
Anderzijds om de steekproefgrootte op peil te houden (indien er relatief veel nieuwe
winterverblijven zouden zijn).
Aan elk element wordt een gewicht toegekend. Hoe hoger het gewicht, hoe hoger de
kans in dat het element geselecteerd wordt. In de meest eenvoudige vorm heeft elk
element dezelfde gewicht. We kunnen de gewichten laten afhangen van relevante
ecologische variabelen. Bijvoorbeeld een lager gewicht voor elementen met veel open
landschap. Het is tevens mogelijk om de gewichten te laten afhangen van de
verwachte beschikbaarheid van medewerkers (gewicht omgekeerd evenredig aan de
afstand die de medewerkers moeten afleggen).
De aselecte volgorde zal afhangen van de hoger gedefinieerde gewichten. Hierbij is de
inclusiekans recht evenredig met de gewichten. Opgelet: indien de gewichten wijzigen
moet de aselecte volgorde opnieuw bepaald worden. Hierdoor zal de steekproef
wijzigen.
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Bijlage 3 - Analyse populatietrends
In dit hoofdstuk geven beknopt de basismodellen weer voor de analyse van populatietrends,
de tijdstippen waarop ze (her)berekend worden, het gedeelte van de data die er voor
gebruikt worden en de interpretatie van de resultaten.

I - Interpretatie van de trends van de populatiegrootte
De analyses leveren een numerieke trend op. Voor de huidige artikel 17 rapportage moeten
we deze vertalen naar drie categorieën: gunstig, matig ongunstig en zeer ongunstig.
Wanneer de trend positief is zitten we in de categorie gunstig, tussen 0% en -25% over 24
jaar op matig ongunstig en lager dan -25% over 24 jaar op zeer ongunstig. In de praktijk
zullen we de trend schatten aan de hand van een steekproef. Hierdoor zit er een onzekerheid
op deze trend. Hierdoor kunnen we de trends niet altijd met zekerheid in een van de drie
categorieën plaatsen. In de praktijk krijgen we zes mogelijke interpretaties:







Gunstig: Het volledige betrouwbaarheidsinterval ligt in het gebied boven 0% per 24
jaar.
Gunstig/matig ongunstig14: Het betrouwbaarheidsinterval ligt deels boven 0% per
24 jaar en deels tussen 0% en -25% per 24 jaar.
Matig ongunstig: Het volledige betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0% en -25% per
24 jaar.
Matig ongunstig/zeer ongunstig15: Het betrouwbaarheidsinterval ligt deels
beneden -25% per 24 jaar en deels tussen 0% en -25% per 24 jaar.
Zeer ongunstig: Het volledige betrouwbaarheidsinterval ligt beneden -25% per 24
jaar.
Geen uitspraak: Het betrouwbaarheidsinterval ligt deels boven 0% per 24 jaar en
deels beneden -25% per 24 jaar.

Figuur 1. Illustratie van de interpretatie van betrouwbaarheidsintervallen als de grens
tussen gunstig en ongunstig op 0% en de grens tussen ongunstig en zeer ongunstig op 25%.

14

niet 'zeer ongunstig'

15

niet 'gunstig'
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II - Standaardanalyse
De meetnetten zijn ontworpen om een log-lineaire trend vast te stellen over een looptijd van
24 jaar. De standaardanalyse kunnen we uitvoeren van zodra we beschikken over een
tijdreeks van minstens 24 jaar. Deze analyse kan jaarlijkse opnieuw uitgevoerd worden op
basis van de gegevens van de laatste 24 jaar.
Technische beschrijving van het model









generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
jaar centreren op het laatste jaar in de dataset
lineaire trend volgens jaar als fixed effect
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept per jaar
een random intercept en random slope volgens jaar per object
een random intercept en random slope volgens jaar per deelobject (indien relevant)
een observation level random effect

Uit dit model halen we de volgende informatie:








De log-lineaire lange termijn trend.
Het langjarig gemiddelde van de aantallen, uitgedrukt voor het laatste jaar van de
tellingen en gecorrigeerd voor de lange termijn trend.
Indien relevant: de verschillen tussen de periodes.
De variabiliteit tussen de jaren.
De variabiliteit tussen de objecten in gemiddelde en trend.
Indien relevant: de variabiliteit tussen de deelobjecten in gemiddelde en trend.
De variabiliteit tussen individuele tellingen.

III - Trends op kortere termijn
Bovenstaande analyse kunnen we pas uitvoeren wanneer we beschikken over een tijdreeks
van minstens 24 jaar. Dat hoeft echter niet te betekenen dat we in een vroeg stadium nog
niets kunnen doen met de gegevens. In tegendeel, het is belangrijk van de gegevens
minstens jaarlijks te analyseren. Uiteraard leveren een kortere tijdreeks minder informatie
en zullen de trends sterker moeten zijn eer we ze kunnen aantonen. Figuur 1 geeft een
inschatting van welke interpretatie mogelijk is in functie van de waargenomen trend over de
looptijd, de looptijd, de trend die het meetnet kan detecteren over 24 jaar en de trend
waarbij we het onderscheid maken tussen ongunstig en zeer ongunstig. De belangrijkste
conclusie is dat we ook bij kortere looptijden nog uitspraken kunnen doen. Bij hele korte
looptijden moet de trend fors zijn. Naarmate we langer monitoren kunnen we voor steeds
kleinere trends uitspraken doen. Vooral in de beginjaren heeft een extra jaar gegevens een
groot effect op de mogelijkheden om uitspraken te doen.
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Figuur 2 Interpretatie van de waargenomen trend in functie van de looptijd, de
ontwerptrend van de meetnet en de drempelwaarde voor het onderscheid tussen ongunstig
en zeer ongunstig.

Indien het meetnet ontwikkeld is om kleinere trends te detecteren, en dus een grotere
steekproef heeft, zijn de zones waarbij we trend niet met voldoende zekerheid aan een trend
kunnen toewijzen, smaller. Verder is ook de breedte van de middelste categorie (ongunstig)
van belang. Hoe breder deze categorie, hoe makkelijker het is om ze te onderscheiden van
de andere categorieën. Misschien nog belangrijker is dat ook het onderscheid tussen de
uiterste categorieën, gunstig en zeer ongunstig, makkelijker wordt.
Korte termijn
Jaarlijks te berekenen op basis van de gegevens van de afgelopen 12 jaar. Start van zodra
de tijdreeks minstens 12 jaar lang is.
Technische beschrijving van het model







generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
jaar centreren op het laatste jaar in de dataset
lineaire trend volgens jaar als fixed effect
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept en random slope volgens jaar per object
een random intercept en random slope volgens jaar per deelobject (indien relevant)
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een observation level random effect

Uit dit model halen we de volgende informatie:







De log-lineaire lange termijn trend.
Het langjarig gemiddelde van de aantallen, uitgedrukt voor het laatste jaar van de
tellingen en gecorrigeerd voor de lange termijn trend.
Indien relevant: de verschillen tussen de periodes.
De variabiliteit tussen de objecten in gemiddelde en trend.
Indien relevant: de variabiliteit tussen de deelobjecten in gemiddelde en trend.
De variabiliteit tussen individuele tellingen.

Zeer korte termijn trend
Jaarlijks te berekenen op basis van de gegevens van de afgelopen 6 jaar. Start van zodra de
tijdreeks minstens 2 jaar lang is.
Technische beschrijving van het model








generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
jaar centreren op het laatste jaar in de dataset
lineaire trend volgens jaar als fixed effect
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept per object
een random intercept per deelobject (indien relevant)
een observation level random effect

Uit dit model halen we de volgende informatie:







De log-lineaire lange termijn trend.
Het langjarig gemiddelde van de aantallen, uitgedrukt voor het laatste jaar van de
tellingen en gecorrigeerd voor de lange termijn trend.
Indien relevant: de verschillen tussen de periodes.
De variabiliteit tussen de objecten in gemiddelde.
Indien relevant: de variabiliteit tussen de deelobjecten in gemiddelde.
De variabiliteit tussen individuele tellingen.

Analyse van het startjaar
Enkel te analyseren als enkel de gegevens van het startjaar beschikbaar zijn.
Technische beschrijving van het model






generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept per object
een random intercept per deelobject (indien relevant)
een observation level random effect

Uit dit model halen we de volgende informatie:
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Het gemiddelde van de aantallen.
Indien relevant: de verschillen tussen de periodes.
De variabiliteit tussen de objecten in gemiddelde.
Indien relevant: de variabiliteit tussen de deelobjecten in gemiddelde.
De variabiliteit tussen individuele tellingen.
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IV - Jaarlijkse indices
Jaarlijks te berekenen op basis van de gegevens van alle beschikbare jaren. Start van zodra
gegevens van minstens 2 jaar beschikbaar zijn. De complexiteit van het model hangt af van
de duur van de tijdreeks.
Technische beschrijving van het model van 2 tot 11 jaar gegevens







generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
jaar een factor als fixed effect
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept per object
een random intercept per deelobject (indien relevant)
een observation level random effect

Technische beschrijving van het model vanaf 12 jaar gegevens







generalised linear mixed model met poisson distributie en log-link
jaar een factor als fixed effect
bij metingen uit meerdere periodes per jaar: het effect van de periode als fixed effect
een random intercept en random slope volgens jaar per object
een random intercept en random slope volgens jaar per deelobject (indien relevant)
een observation level random effect

Uit dit model halen we de volgende informatie:







Een index per jaar.
Paarsgewijze verschillen tussen de individuele jaren.
Indien relevant: de verschillen tussen de periodes.
De variabiliteit tussen de objecten in gemiddelde en trend.
Indien relevant: de variabiliteit tussen de deelobjecten in gemiddelde en trend.
De variabiliteit tussen individuele tellingen.
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Bijlage 4 - Analyse van gestandaardiseerde inventarisatie
Wanneer hokken op een gestandaardiseerde manier geïnventariseerd worden kunnen we er
extra informatie uit halen met behulp van site occupancy modellen (MacKenzie et al. 2002).

I - Basismodel
Jaarlijks te berekenen op basis van de volledige dataset
Relevante output



Gemiddelde kans op aanwezigheid per jaar op niveau van een 1x1 km hok
Gemiddelde detectiekans in functie van de periode

Model





Site occupancy model
Jaar als factor beïnvloedt de kans op aanwezigheid
Lengte van de route beïnvloedt de detectiekans
Periode als factor beïnvloedt de detectiekans

II - Uitgebreide modellen
Zesjaarlijks op basis van de volledige dataset
Relevante output


Kansenkaart met de kans op aanwezigheid per 1x1 km hok

Model
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zoals basismodel aangevuld met
habitatkenmerken uit beschikbare GIS lagen beïnvloeden de kans op aanwezigheid
Weersomstandigheden van de waarneming beïnvloeden de detectiekans
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